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Представеният  дисертационен  труд  включва  въведение  и  осем 

глави, заключение и списък на използваната и цитираната литература - общо 

245 страници.

Сънищата  на  разума  или  историите   на  лудостта  обвързват 

съноподобната  структура с изследователската концепция за функционирането 

и  употребите  на   лудостта  в  българската  следосвобожденска  проза,  в 

хронологията  на един век.  Проблемно-тематичните  ядра изграждат мрежа от 

вътрешнотекстови връзки, чрез които предложените интерпретативни стратегии 

за лудостта преследват основната научноизследователска цел: типологизация на 
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лудостта в българската проза от 80-те години на ХІХ век до 80-те години на ХХ 

век.

Проучвателският интерес към литературната лудост се опира на 

адекватна  интердисциплинарна  методология,  включваща  литературоведски, 

исторически, съпоставителен, културологичен, психологически анализ. В това 

сложно  интерпретативно  поле  С.  Ангелова  демонстрира  сериозна 

научнотеоретическа подготовка и високи анализаторски възможности.

Осемте  глави  на  дисертацията  в  историческата  си  хронология 

очертават трансформационните процеси в литературните употреби на лудостта.

Първа глава  Сън първи: От „Свестните у нас считат за луди” 

до „Тоя луд беше единственият човек…“   се фокусира върху „Записки по 

българските  въстания“  от  З.  Стоянов  и  „Под  игото“  от  И.  Вазов,  търсейки 

представата за метафоричната лудост на свободата през 80-те години на ХІХ 

век, в нейните семантични и езикови реализации.

           Във втора глава  Сън втори: Новата държава − лудост и 

институции  лудостта  се  изследва  в реалистичната  проза  от  90-те години на 

ХІХ  век  и  началото  на  ХХ век  (разказите  „Кардашев  на  лов“  от  И.  Вазов, 

„Лудата“ от Елин Пелин), като идеологически и социален контрапункт.

Изследователският  контекст  се  разширява  в  Трета  глава Сън  трети: 

шутът-глупакът-лудият  −  българският  вариант  спрямо  липсващата  в 

българската литературна традиция фигура на шута, проектирана в специфични 

Йовкови  герои,  изплъзващи  се  от  нормативния  ред  („светият  идиот“  по 

определението на М. Кирова).

Войната  като  екстремна  лудост  е  обект  на  сравнителен  анализ  на 

разказите „Малкият Содом“ от Г.П. Стаматов и „Мъничък свят“ от Г.  Райчев в 

четвърта  глава Сън  четвърти:  войната  −  екстремната  лудост. 
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Интерпретацията на ексцесното притегля и романа „Хоро“ на А.Страшимиров 

чрез семантиката на деструкциите и кризата на разума. 

Пета  глава Сън  пети:  лудостта  на  модерните  времена  е  сериозно 

изследователско постижение за българския диаболизъм в аспектите на лудостта 

и  фигурата  на  демоничния  двойник.  Продуктивното  вглеждане  в 

индивидуалните писателски почерци откроява радикалните трансформации на 

лудостта  в  контекста  на  диаболизма:  неконтролираното  несъзнателно, 

немеметичната  поетика,  интериора  (Вл.  Полянов);  диаболичните  сюжети  и 

гранични състояния при Г. Райчев; женската лудост, мотивът за двойничеството 

в сатиричната проза на Св. Минков, лудостта per se и т.н.

Шеста глава  Сън шести: лудост и идеологема − „случаят” Димитър 

Димов  извежда традицията Стаматов, Райчев, Страшимиров спрямо романите 

на  Д.  Димов в  перспективата  на  социалната  детерминираност  на  лудостта  и 

суицида.  Приносен  момент  за  изследването  в  този  контекст  е 

проблематизирането  на  женския  персонаж,  изтеглен  и  към  диалога  баща  – 

дъщеря (Д. Димов – Т. Димова)

Седма глава  Сън седми: Жълтата къща − обществото като лудница 

съпоставя емблематични книги за лудостта от 70-те и 80- години на ХХ век: 

„Бариерата“  и  „Везни“  от  П.  Вежинов  и  „Жълтата  къща“  от  Д.  Цончев. 

Интерпретациите на романите потвърждават основните тези на С. Ангелова за 

лудостта като различие и свобода, в опозиция на конвенционалния разум.

Осма глава  Сън осми − незавършен: посттоталитарно, постмодерно, 

постнормално...  търси  постмодерните  акценти  в  литературната  лудост, 

фиксирайки  фигурата  на  терапевта  в  съвременните  романи  „Лудост“  на 

К.Терзийски и „Някой отдолу…“ на В. Стефанов. С вдъхновение и креативност 

С. Ангелова пише за цивилизационния сблъсък слово – образ, за разколебания 

език и смисъл.
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Заключението резюмира основните изследователски тези и постижения: 

типологизацията  на  лудостта  в  недостатъчно  изследваното  българско 

литературно поле на болестното; езиците на лудостта; тъждеството между съня 

и лудостта; фигурата на двойника и на терапевта и т.н.

Авторефератът  на  дисертационния  труд  представя  прецизно 

концепцията  и  проблематиката  на  изследването,  неговите  приносни 

постижения.

Становище: Дисертационният труд „Сънищата на разума: истории на 

лудостта  в  българската  проза  от  Освобождението  до  средата  на  80-те 

години на ХХ век“ е безспорно приносно изследване на лудостта в българската 

проза,  в  рамките  на  столетие.  Концепцията  и  типологиите  се  опират  на 

задълбочени  историколитературни,  социокултурни,  психологически 

интерпретации  на  художествени  творби.  Дисертацията  е  новаторски 

литературен  прочит  на  лудостта  в  българската  проза,  като  оценностява  и 

актуализира тази проблематика в перспективата на литературната наука.  Това 

ми  позволява  с  убеденост  да  препоръчам  на  уважаемото  научно  жури  да 

предложи на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ да присъди на 

София  Ангелова  Ангелова  научната  степен  „доктор  на  филологическите 

науки“.

                           

 3.09.2014                                              проф. дфн Калина Лукова

 Бургас
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